ÅRSMØTE

14.MARS 2016

DAGSORDEN
1 Godkjennelse av innkalling
2 Godkjennelse av dagsorden
3 Valg av dirigent
4 Valg av referent
5 Valg av to medlemmer til å skrive under årsmøtets protokoll
6 Behandle årsmelding. Herunder gruppenes, husstyrets og hovedlagets
årsmeldinger
*hus: vedlegg nr1
*trim: vedlegg nr2
*veteran: vedlegg nr3.
7 Behandle årsregnskap. Herunder gruppenes, husstyrets og hovedlagets
regnskap
8 Godkjenning av idrettslagets vedtekter (justering ift NIF’s regelverk)
*vedlegg nr4
9 Behandle innkomne forslag
*vedlegg nr5
10
11
12
13

Bestemme lagets organisasjon (jfr.§ 15)
Fastsette årskontingent
Vedta budsjett. Herunder gruppenes, husstyrets og hovedlagets budsjett
Valg av:
a) Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
b) 5 Husstyrerepresentanter
c) 2 repr. til årsmøtet i Ålesund Idrettsråd
d) Valgkomite. Hver gruppe i S.I.L. skal ha et medlem til valgkomiteen for
hovedlaget
e) Utpeke repr. til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet
f) Godkjenne valg av øvrige komiteer
- Banestyre
- Anleggsutvalg
- Utdanningskomite
- S.I.L kunstgress drift
14 Godkjenne de valgte gruppestyrer
15 Valg av revisor og to representanter til kontrollkomite
16 Godkjenne det valgte hovedstyret som repr. til Generalforsamling i
Spjelkavikheis AS

ÅRSMELDING SPJELKAVIK IDRETTSLAG 2015
Etter årsmøtet den 16.03.15 fikk arbeidsutvalget følgende sammensetning:
Leder:
Perry Holen
Nestleder:
Roar Jønsson
Sekretær:
Kari M. Andreassen
Kasserer:
Vidar Myrvoll
Styremedlem:
Even Aandal
Styremedlem:
Sølvi Holen Roaldseth
Vararepr.
Sigmund Rødal
Vararepr.
Erland Reite
Arbeidsutvalget sammen med leder i håndballgruppa,fotballgruppa.alpingruppa og
husstyret danner hovedstyret i S.I.L.
I perioden har styret avholdt:
8 hovedstyremøter
8 arbeidsutvalgsmøter
1 generalforsamling i Spjelkavikheis AS

HOVEDSAKER I PERIODEN
1 Storhall
2 Hoppbakker
3 Økonomi
4 Medlemsregistrering
5 Sammendrag
1. STORHALL
Etter enstemmig vedtak i Fylkestinget 09.12.14.
1.Idrettsfag lokaliseres til Spjelkavik vgs.
2. Fylkestinget gir fylkesrådmannen fullmakt til å etablere et
aksjeselskap sammen med Spjelkavik IL og andre samarbeidspartnere
for bygging av ny storhall innenfor rammene skissert i saken.
Vi fikk «Takk for god jobb til byens beste»fra kommunen.
Komiteen hadde derfor store forventninger til det som skulle skje i 2015.
Vi hadde flere møter i løpet av våren og sommeren, blant annet et møte med
Åke og ass. Rådmann. De presiserte at kommunen ikke kunne hjelpe oss
økonomisk, og at idrettsområdet måtte omreguleres. Omreguleringen vil ta over
et år å få gjennomført.
Fylket ønsket at vi måtte stille med egenkapital på ca 7 mill.
Hovedstyret fikk på plass et forslag til egenkapital, som ble vedtatt på 26.10.15.
Frist fra fylket var 27.10.15.
Fylket skulle behandle saken på nytt i de forskjellige utvalgene i løpet av
november - desember.

Saken var skrevet og datert 23.10.15, hele tre dager før fristen vi fikk.
I utdanningsutvalgets møte den 9.11.15 var det enstemmig vedtak om bygging
av idrettshall med to saler ved Spjelkavik vgs. De ville ikke gå innfor bygging
ved vårt anlegg, da dette området krever omregulering, noe som ville forsinke
byggingen med minst ett år.
Komiteen var overrasket over dette vedtaket, men tok tak i problemet
omgående.
Det ble kontaktet fere fylkespolitikere og her var Charles Tøsse til
stor hjelp, han fremmet forslaget som ble vedtatt av Fylkestinget.
Samrøystes vedtak i Fylkestinget 07.12.15.
1. Fylkestinget viser til ønsket om å få bygd ny storhall i Ålesund, samt,
vedtak om at idrettsfag skal lokaliseres til Spjelkavik vgs.
2. Med bakgrunn i fylkeskommunens sin økonomi, skal det i denne
omgang velge 2-salsløysing. Fylkestinget ber fylkesrådmannen legger
til rette for at ny idrettshall ved Spjelkavik vgs., i samarbeid med
Ålesund kommune og Spjelkavik idrettslag, kan utvides til 3-sals
hall på sikt.
3. Lokalisering til fylkeskommunal tomt ved Spjelkavik vgs eller
kommunal tomt ønska av Spjelkavik IL. Endelig valg av tomt vert å
komme tilbake til fylkestinget etter at opplysninger og vurderinger rundt
reguleringsstatus og konsekvenser for framdrift mm. er dokumentert.
I løpet av året har vi utvidet komiteen med Inger Johanne Langeland,
Runar Hjelle og Svein Sæther, disse har gjort en stor og viktig jobb for
komiteen og laget.
Nb. Ferdigstillelse av skolen og hallen er utsatt med ett år til 2019. Dette gjør
det lettere å få reguleringen på plass
2.HOPPBAKKER
Arbeidet med bakkene ble påbegynt høsten 2014, det meste maskinarbeidet
var ferdig våren -sommeren2015 . Det ble satt i gang med faste
dugnadskvelder. Interessen var stor, vi hadde bortimot 10 stykker flere
kvelder. I samarbeid med UFO så ble det lagt treverk i bakkene i unnarennene
og sand ble fylt i, dette skal være feste for geonett, pad og plast.
Det var bra aktivitet utover sommeren og høsten, vantene kom på plass i alle
bakkene, bortsett fra toppen i storbakken.
Ovarenna til 12,5 og 25 er ferdig bortsett fra plasten og er derfor klar for
prøvehopping så snart det er nok snø.
Bakkene blir ferdig i løpet av 1. halvår 2016, og vi ser og føler det er stor
interesse for prosjektet.

3. ØKONOMI
Hovedlagets økonomi er basert på inntekter av medlemskontingent og
sponsoravtaler/gaver samt grasrotandelen. Deler av inntektene blir viderefordelt til

gruppene etter egen fordelingsnøkkel. Medlemstallet har vært stabilt, hvilket gir
forutsigbare inntekter. Økonomien i hovedlaget er under kontroll.
4. MEDLEMSREGISTRERING
Pr 1.mars 2016 var 952 medlemmer registrert i klubbadmin. Her er foreløpig ikke
idrettskolens deltagerer registrert.
Dette er i overkant av eksakt medlemstall, da det ikke stilles krav om at barn som
kun er med i barneidrettsgruppa må være medlem i hovedlaget,.
Medlemsregistreringen i hovedlaget er krevende da den omfatter medlemmene i alle
undergrupper. Det er også mye arbeid knyttet til registrering og håndtering av
familiemedlemsskap.
SIL har tatt i bruk NIF’s system for medlemsregistrering, Klubbadmin fom høsten
2015.
7. SPJELKAVIKHEIS AS
1. Hovedstyret er Generalforsamling i Spjelkavikheis AS (Lovpålagt)
2.Styret i Spjelkavikheis AS er sammensatt av fem repr. som har det juridiske
ansvaret for at driften blir utført i henhold til gjeldende /fastsatte rammer i aksjeloven.
Leder i hovedstyret er leder i Spjelkavikheis AS. Sammen med fire andre repr. utgjør
de styret i heisa.
3.På den årlige Generalforsamlingen velges et driftsstyre som har ansvar for daglig
drift innenfor rammer gitt av styret i Spjelkavikheis AS. Driftsstyret rapporterer til
styret i Spjelkavikheis AS.
Valgte medlemmer i styret i Spjelkavikheis AS:
Leder :
Perry Holen
Kasserer:

Jan Isaksen

Sekretær:

Per Ove Stølen

Styremedlem:

Geir Grimstad

Styremedlem:

Idar Dyrøy

Vararepresentant: Johan Grimstad
8. SAMMENDRAG
Gruppene gjør selv rede for sine aktiviteter i sine årsmeldinger.
Hovedstyret vil takke alle våre aktive utøvere for innsatsen i året som har gått.
Videre vil vi takke tillitsvalgte, trenere, ledere, oppmenn, dommere og sist men ikke
minst,- alle våre trofaste tilhengere og ildsjeler for den innsats og samarbeidsvilje
som er vist gjennom
SMIL, SPORT OG SAMHOLD i 2015!

Også en stor takk til våre sponsorer for den økonomiske støtten de har gitt oss!
Vi ønsker det påtroppende styret lykke til med arbeidet i og for Spjelkavik Idrettslag!
DISPONERING AV IDRETTSLAGETS OVERSKUDD:
Overskuddet på kr ????? overføres til opptjent egenkapital

Ålesund den …………..
Perry Holen
Leder
____________________

Roar Jønsson
Nestleder
____________________

Kari M. Andreassen
Sekretær
____________________

Vidar Myrvoll
Kasserer
___________________

Even Aandal
Styremedlem
____________________

Sølvi Holen Roaldseth
Styremedlem

